Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais

ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
ENERGISA MINAS GERAIS

Às 10h05min do dia 02 de fevereiro de 2013, reuniu-se o Conselho de Consumidores da
Energisa Minas Gerais, nas dependências do SESI, em Muriaé/MG, conforme convocação. O
presidente do Conselho Alcides Oliveira da Silva abriu a reunião dando boas vindas aos
presentes. Com a palavra, o secretário executivo Luis Claudio de Paula Silva efetuou a leitura
da ata da ultima reunião ordinária, sendo aprovada pelos presentes. O conselheiro Renan
kilesse pediu a analise e providencias em corrigir o escrito na ata anterior no sentido de
mandar informações, via e-mail ou sms, para os conselheiros quando de ocorrências de
relevância no tocante a interrupções no fornecimento de energia não programadas. Sugeriu
divulgar através de BUS DOOR, informações de riscos e acidentes no contato com a rede
elétrica e do plantio de arvores próximas às redes, aos moldes do folder educativo feito pela
concessionária com a parceria deste conselho. O conselheiro Albertino salientou a necessidade
da concessionária realizar fiscalização nas unidades consumidoras rurais a fim prevenir plantio
de arvores de forma inadequada próximo às redes. Como exemplo a plantação de vários
quilômetros de eucaliptos no trecho de Leopoldina a Belo Horizonte. Solicitou também maior
divulgação no site da empresa e nos sites conhecidos de nossa região dessas matérias de
utilidade publica. O conselheiro Lino parabenizou a concessionária em relação a qualidade da
energia fornecida. Em reuniões em que ele participa representando a classe rural, com
diversos consumidores de outras concessões, verifica muitos questionamentos e reclamações
de falta de energia para a zona rural. O secretário repassou informações aos presentes sobre a
legislação vigente referente à Universalização Urbana e Rural. Leu ofícios recebidos da ANEEL
relacionados ao envio de Atas das reuniões do conselho de consumidores, sobre o envio do
parecer sobre o Plano de Atividades e Metas do conselho e da adequação do Plano Anual à
Resolução Aneel nº 451/2011. Informou também a todos os presentes da aprovação das novas
tarifas de energia elétrica para as distribuidoras com redução de 18%, em média, para os
consumidores residenciais. o percentual de desconto varia de acordo com a classe de consumo
e do nível de tensão. Considerando que as novas tarifas passam a vigorar a partir de 24 de
janeiro, um consumidor cuja leitura de seu medidor ocorrer no dia 10/02, terá metade de sua
energia faturada pela tarifa antiga e a outra metade pela nova, conforme proporcionalidade
das tarifas reguladas. A partir da leitura de 24 de fevereiro, todos os consumidores perceberão
em suas faturas o benefício integral da tarifa reduzida. A nova tarifação com previsão na Lei
nº 12.783/2013, é resultado da redução dos custos de transmissão e dos encargos setoriais,
bem como da retirada de subsídios da tarifa, com aporte direto do Tesouro Nacional.
Importante salientar, todavia, que a lei não suspende os processos de reajuste tarifário anual,
e tampouco os ciclos de revisão tarifária periódica das distribuidoras, nos moldes e prazos
definidos nos contratos de concessão. No caso da Energisa Minas gerais ocorrerá em meados de
junho deste ano. O conselheiro Felício Lugão informou que possui 30 ônibus que poderão ser
utilizados para propagandas (BUS DOOR). O conselheiro Renan ficou de manter contato com
empresa de ônibus da cidade de Ubá também para saber dessa possibilidade. Registrou e
parabenizou o excelente projeto “Ligo Já”, em que o consumidor ligando para o Call Center e,
este estando com as linhas telefônicas ocupadas, transmite uma mensagem ao consumidor,
informando a ele que a empresa tem o conhecimento de seu numero telefônico e, assim que
desocupar a linha uma das atendentes fará contato com o mesmo, eliminando o tempo de
espera do consumidor. Com a palavra, o presidente considerou a reunião satisfatória e
agradeceu a presença e participação de todos na reunião. Às 12h10min, não havendo nada
mais a tratar o presidente encerrou a reunião. Eu, Luís Cláudio de Paula Silva, Secretário
Executivo do Conselho de Consumidores lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai
assinada por todos os membros do Conselho.
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RENAN KILESSE
Conselheiro Titular Classe Residencial

ANTONIO WAGNER DE VASCONCELLOS
Conselheiro Suplente

ALCIDES OLIVEIRA DA SILVA
Conselheiro Titular Classe Industrial

ALBERTINO RODRIGUES DUTRA
Conselheiro Suplente

LUCCAS CORREIA NETO
Conselheira Titular Classe Comercial

FELÍCIO BRUM LUGÃO
Conselheiro Suplente

NATANAEL JOSE DA SILVA
Conselheiro Titular Classe Rural

LINO DA COSTA E SILVA
Conselheiro Suplente

BRUNO DE SOUZA ALVES
SILVEIRA
Conselheiro Titular Classe Poder Público

CHRISTIANE

VALÉRIA CHRISTINE DE MORAES

SELMA WERNECK

Conselheira Titular Defesa do Consumidor

Conselheiro Suplente

LUÍS CLÁUDIO DE PAULA SILVA
Secretário Executivo

GEORGEANE PENA TEMER RIBEIRO
Secretária Executiva Suplente

FERREIRA

PERACIO

Conselheiro Suplente

ATA APROVADA PELOS
MEMBROS DO CONSELHO.
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